
نن )) وهذا كما قال موسى لقققومه: ((  وأرض الله واسعة((لقوله:  إ
ثثاها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين رر .(( الرض لله يو
رر ه بغير حساب؛ لققوله: ففى أج رو يي ربه  حح فن صا ية الصبر وأ رل ومن فوائدها فضي

.((  إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب((
فنه يم الله عز وجل حيث جعققل الثققواب بمنزلققة الجققر كققأ رر رك ومن فوائدها 

حمل؛ لقوله: ((  رعا يم يض به الق رو رعا يي ررهممعاوضة  أج  )).
ننببأ ي أمببرت أن أعبببد((ثم قال تعالى -في ابتداء درس اليوم-:  رإ  قل 

صصا له الدين حنيالله مخل رر رر)ت) أي أم حم يأ  )) (قل) يعني يا محمد  (إني 
حبه رشقق يي فن الفاعل معلوم وهذا  ببي وهذ ه الصيغة تأتي بالبناء للمجهول؛ ل ر
فن الرسول صلى اللققه عليققه وسققلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أ

ثظببم قال: (  عع رأ رد علببى سبببعة  ثج عس رأ رأن  ثت  عر رم فن المققر) ثأ (أمققر)ت) ل
صصببا لبه((معلققوم وهققو اللققه   قببل إنببأ ي أمبرت أن أعبببد اللبه مخل

 ))  وجاء)ت بكلمققة (أمققر)ت أن أعبققد) للاشققارة إلققى مقققام النققبيالدين
قق الربوبيققة رحقق حمن  رنهى وليس له  يي رؤمر و يي فنه عبد  صلى الله عليه وسلم وأ

رد اللهاشيء، وقال: ((  يل لققه، والعبققادة تطلققق علققىأن أعب فل رذ رتقق رأ  )) أي 
للل لله الذي هو فعل العابققد، والمققر الثققاني: رذ معنيين: المعنى الول: الت
فبد به وهي العبادا)ت على جميع أنواعها، وعلى هققذا يكققون تعريققف رع يمت الق
اشيخ السلم ابن تيمية للعبادة في قوله: " العبادة اسم جققامع لكققل مققا
فن يحبه الله ويرضا ه من القوال والعمال الباطنة والظققاهرة " وذلققك ل
العبادة كما قلت تطلق على معنيين محمد؟

فعل العبد... : الطالب  
: نعم التعبد وهو؟الشيخ

لللالطالب رذ : الت
: على معنيين المعنى الول؟الشيخ

: التذلل لله عز وجلالطالب
: يعني التعبد الذي هو فعل العبد، والثاني؟الشيخ

 ... :الطالب
: المتعبد به وهي العبادا)ت وعلى هذا المعنى تفسير اشيخ السلمالشيخ

ابن تيمية بقوله هداية الله! " العبادة؟
: اسم جامع لكل ما يحبه اللققه ويرضققا ه مققن القققوال والعمققالالطالب

والباطنةالظاهرة  .



صصا: أحسنت تمام وهنا (( الشيخ  )) يشمل المعنيينأن اعبد الله مخل
صصا) حال من فاعل (أعبققد) حل يعني أتعبد أن أتعبد له بالعبادة، وقوله: (مخ
صصقا للققه مقن أي اشققيء؟ مقن الشققرك؛ لن اللخل ص حل رل كقوني مخ أي حا
فن العمققل إذا فقى مققن أي اشققيء؟ ينقققى مققن الشققرك؛ ل رن يي يعني التنقية و

ربه الشرك أفسد ه وأبطله قال الله تعالى في الحديث القدسي:   أنا(اشا
صل أشببرك فيببه معببأ ي رمببل عم رمن ع أغنى الشركاء عن الشرك 
ركه عر رش ثته و  ( غيري ترك

صصا له الدينوقوله: ((  رل  )) قال: " مققن الشققرك " والمققراد بالققدينمخ
يظوا حح ردان به ل يي حل التفصيل: العمققل الققذي هنا العمل الذي يفعله النسان 

فمى رسقق يي ردان بققه فهققذا ل  يي بمل أن  رؤ رن به، وأما عمل ل ي ردا يي يعمله لجل أن 
ردان بهققذا العمققل، ييقق صل من أجل أن  صل، ل بد أن يكون عام صنا وإن كان عم دي

صرا أن الققدينمخلصا له الديننعم يقول عز وجل: ((   ))  ومر علينا كثي
مالببك يبوميطلق على العمل ويطلق على الجزاء ففي قوله تعالى (( 

  . )) أي العمللكم دينكم ولأ ي دين )) الجزاء، وفي قوله (( الدين
(( رل المسلمين  نو رأ رن  ثكو رأ رلن   )) قققال المؤلققف المفسققر: "وأمرت 
رمر) إنما تتعققدى بالبققاء ول رأ فن ( رل أي بأن " فجعل اللم بمعنى الباء وذلك 
ررها المؤلف بالباء، وهققذا أحققد المسققلكين للنحققاة فس تتعدى باللم فلهذا ف
صبققا فققإنهم يجعلققون هققذا الحققرف فف ل يتعدى به غال رل حر فيما إذا تل الفع
صبققا يل -أي الفعققل أو غيققر الفعققل- غال فدى به العامقق رع بمعنى الحرف الذي يت
صل هنا (أمر)ت لن أكققون) يجعلققون اللم بمعنققى البققاء، فهمتم؟ طيب فمث

ثب باهببا عببباد اللببه((وفي قوله تعالى:  صنا يشببر  )) يجعلققون البققاء عي
يلققون بو حمن) أي: يشرب منهققا، والمسققلك الثققاني للنحققاة أنهققم يح بمعنى (
بولققون الفعققل إلققى فعققل مناسققب رح يي بلققق  رع رت حسققب الم رنا يي الفعل إلققى فعققل 
بمن، الفعققل المققذكور يضقق صنا أي أن الفعققل  حمي للمتعلققق ويسققمون هققذا تضقق

صل  رث رم فدى بالحرف المذكور ف رع صل يت بمن فع  )) يشرب باها عباد اللببه((يض
قي ول اشققك أن هققذايكون بر ررب معنققى القق لشقق بمن ال يض رها ف حب روى  رر ري  المعنى: 

صنى أكثر؛ لنه يبقققي الحققرف علققى مققا هققو عليققه يعطي الية أو النص مع
يظه فيكون هققذا صدا على ما يدل عليه لف حئ صنى زا ويعطي الفعل المذكور مع
يعب على طالب العلققم ول سققيما المبتققدئ صنا يص المسلك أولى، لكن أحيا
صنا للفعققل المققذكور يمو رضقق رم بدر الفعل المناسب الققذي يكققون  رق يي يعب أن  يص
ذذ يلجأ إلى السهل وهو تحويقل الحقرف إلقى حقرف يناسقب الفعقل حئ حين
فن المذكور، فهنا (أمر)ت لن أكون) ل اشك أنققه مققن السققهل أن أقققول: إ



بمن رضقق اللم بمعنى الباء وأمشي يعني أمر)ت بأن أكون لكن لو أردنا أن ن
(أمر)ت) معنى يناسب اللم (أمر)ت لن أكون) يحتاج الققى تأمققل وتفكيققر

قدر أمر)ت أن أعبديفي المعنى لماذا قال: (أمر)ت لن أكون) ممكن أن 
صل للفعل المحذوف وهققو: فلم تعلي يكون ال الله لن أكون أول المسلمين فت
صل؛ لكققون بجه المر إلققي أو يو أن أعبد الله لن أكون أول المسلمين يعني 
ذذ نستفيد من هذا معنييققن: حئ أول المسلمين أي المنقادين لمر الله، وحين
قح تعليق الحرف بها، قال: " حص ري حل رفت؛  حذ يح معنى المر ومعنى العبادة التي 

 لن(( )) مققن هققذ ه المققة " وأمرت لن أكون أول المسلمين(( 
وكلمققة " مققن هققذ ه المققة"  )) قققال المؤلققف:أكون أول المسلمين

رم رل رسق ن أ حم ألخوذ  (أول المسلمين) السلم يطلقق علقى النقيقاد؛ لنقه م
قن المستسققلم ينقققاد ير ه الققى غيققر ه ومنققه الستسققلم فققي الحققرب ل أمقق
صء علققى صرا وبنا صرا النقياد ظاه ربه فالسلم هو النقياد ظاه حلب الذي غل للغا
صرا ولهققذا صرا مسققلمين ظققاه حه حمين ظققا حل يقون ايققش؟ مسقق حف هذا يكون المنققا

قالت العرابيطلق السلم على ضعيفي اليمان كما قال تعالى: (( 
صنقا يطلقق السققلمآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا  ))، أحيا

صنا وهو اليمققان ومققن صرا وباط بلها فيشمل الستسلم ظاه على الشريعة ك
اليوم أكملببت لكببم دينكببم وأتممببت عليكببمذلك قوله تعالى: (( 

صنببا  )) ليققس المققراد الستسققلمنعمببتأ ي ورضببيت لكببم السببلم دي
رع كلهققا اشققرائع السققلم كلهققا (رضققيت لكققم الظاهر وإنما المراد الشققرائ
صنا، طيب يقققول أهققل العلققم: السققلم السلم) أي اشرائع السلم كلها دي
رر السققلم بالعمققال الظققاهرة واليمققان بالعمققال بسقق يف رن باليمان  حر يق إذا 
ري صققلى اللققه عليققه رل النققب فما سأ رل الباطنة قالوا: ومن ذلك حديث جبريل 

صداوسلم عن السلم قال: (  أن تشاهد أن ل إله أل الله وأن محمبب
رسول اللببه وتقيببم الصببلة وتببؤتأ ي الزكبباة وتصببوم رمضببان

نج البببيت ثحبب أن تببؤمن بببالله ) ولمققا سققأله عققن اليمققان قققال: ( وت
وملكئكته وكتبه ورسببله واليببوم الخببر وتببؤمن بالقببدر خيببره

حرد أحققدهما فققإنه يشققمل اللخققروشببره رفقق يأ رلققق أو بققل إذا  رط يأ  ) أمققا إذا 
رد ه اشمل جميع الشرائع ومنها اليمان، واليمققان إذا حكر وح يذ فالسلم إذا 

رمل جميققع الشققرائع ومنققه السققلم، طيققب يقققول  رر وحققد ه اشقق حك : ((هنققايذ
رذا))وأمرت لن أكون أول المسلمين  رمققا حل  قال:" من هذ ه المققة " 

فن حهققم أ ردها لنه رحمه الله ف في رد الية مع أنها مطلقة (أول المسلمين) ق في رق



رة الزمققن فققإنه ل يصققح أن يكققون ية الزمن وإذا كانت أوليقق يهنا أولي الولية 
رل المسلمين لماذا؟  النبي صلى الله عليه وسلم أو

رلهالطالب : قب  ...
رلققه أمققم مسققلمة كققثيرة فكققان ل بققد أنالشيخ رله أمم مسلمة قب : لن قب

حمن هذ ه المة ومنققه قققوله تعققالى فققي سققورة بيد هذا بأول المسلمين  رق يي
يل الية رت نب(( النعام ا رر ره  نلبب رل رتأ ي  رما رم رو ري  ريا عح رم رو ركأ ي  ثس ثن رو رتأ ي  رل رص نن  رإ  

رن  رمي رل رعبببا عل ثل)162(ا نو رأ رنبببا  رأ رو ثت  عر رمببب ثأ رك  رل رذ ربببب رو ثه  رلببب رك  رري رشببب رل   
رن رمي رل عس ثم عل  )) على ما مشى عليه المؤلف من الفهققم نقققول: وأنققا أولا

رة هنققا أوليققة الصققفة في حل فو فن ال المسلمين من هذ ه المة، في احتمال آلخر أ
لدم إلققى السققلم  كمققا تقققول رققق يق المسلمين من حيث الت رب يعني أنني أس
صل ققا فأنقا أول مقن يسقاهم مث رته ح رل يبك إن كان هذا الذي ق حط صل لمن يخا مث

ققققا فأنققا أول أنه لو قال: حري فقلققت: إذا كققان ح حتح مشروع في البلد لخي يف
رفة هققذا فققي احتمققال وإذا بصقق حمن حيث النقيققاد وال فول  رأ من يساهم يعني 
كان هذا المعنى في الية الكريمة فإننا ل نحتاج إلققى ايققش؟ إلققى القيققد
رل الله صلى الله عليه وسققلم هققو الذي قاله المؤلف؛ لننا نعلم أن رسو
لدهم راش صدا وأ رمن ينقاد لله سبحانه وتعالى وأنه أعظم الناس انقيا  .أول 
رب يوم عظيم ((ثم قال:   )) قل إنأ ي أخاف إن عصيت ربأ ي عذا
حلق(عصيت)؟ نعم رب) مفعول ليش؟  (عذا
... :الطالب

: أو إن عصيت؟الشيخ
... :الطالب

صل لق(عصيت) ليش؟الشيخ رب وليست مفعو : ألخاف عذا
... :الطالب

رصى المعنى الشيخ رع يي  طيب (قققل إنققي ألخققاف) الخققوف ل...: العذاب ل 
لل حظققه كقق رن من لف ري رب رفه بأ بر حظه ل يمكن أن نع حمن لف رن  ري رب أ

ر رفه ب بر رع ين يمكن أن 
ح)ت النفسية ل يمكققن يعرف الخوف أليس كذلك ولهذا نقول: إن النفعال
حمقن ريقن  فء أب فنه ليس أبين من لفظهقا ليقس هنققاك اشقي رحد أن يعرفها ل ل
رف لققي الكراهققة وش تقققول؟ تقققول: بر صدا لققو قققال إنسققان: عقق حظهققا أبقق لف
الكراهة معروفة الكراهققة هققي الكراهققة، عققرف المحبققة نعققم، مققا تقققدر
.المحبة هي المحبة نعم
.. :الطالب



حميل ولهذا يقول ابققن القيققمالشيخ  ري ححب  : ل، الميل آثار المحبة بعد ما ي
ل: رحمه الله في روضة المحبين واللققه أعلققم هققل هققي لققه أم ل يقققول

قل الذين عرفوها فيهققا أكققثر صدا ك فد المحبة بأبين من لفظها أب يح يمكن أن ن
حئجها وصدق رحمققه حزمها ونتا رنها بلوا للهم إنما يفسرو صفا ك حمن عشرين تعري
الله، النفعال)ت النفسية ما يستطيع النسان يعرفها بققأكثر مققن لفظهققا،
(ألخاف) لو تسأل صققبيا ل يعققرف التعريفققا)ت تقققول وش معنققى الخققوف

ررب.. يقول: الخوف أني أرتعش حر ه، الخققوف أن أهقق ل يمكن، هذا من آثققا
يروف هو الخوف نعم صذا نقول الخوف ايش؟ مع حمن آثار ه، إ .هذا 
 (( ثت ربأ ي   رلفققة وتكققون))أخاف إن عصي ية المخا  (عصيت) المعصققي
رد)ت عن الطاعة حر رف يأ بأمرين: إما بترك مأمور وإما بفعل محظور، هذا إذا 
ركقاب حت أمور والمعصقية ار رل الم ية فعقق ح)ت الطاعق رر ا رنت بالطاعقة ص حر يق فإن 
المحظور، طيب هنا نقول (عصققيت) مفققردة عققن الطاعققة فمققاذا يكققون
المعنى؟
... :الطالب

يته (( ال: تشمل الشيخ رف يته بفعققل ))عصيت ربببأ ي معنيين مخال رف رل أي لخققا
ررة إلققى أنققه ربأ ي(( المنهي عنه أو بترك المأمور به، وفي قوله:  )) إاشا

قب لخالق مالك مققدبر، (( فر فنه رب وال رل عز وجل هو الذي له المر والنهي 
رفه الله تعققالى فققي القققرآن))عذاب يوم عظيم   هو يوم القيامة ووص

رظم وذلك لشدته واشدة أهققواله واشققدة مققا حع الكريم بعدة أوصاف منها ال
ركر الله عز يكون فيه وإذا رأيت الوصاف أو إذا سمعت الوصاف التي ذ
حريك من الخققوف بقققدر مققا أنققت رت وجل لهذا اليوم العظيم فإنه ل اشك يع
صنققا بققاليوم اللخققر كققان منققه حح ظ كلما كان النسان أقوى إيما حمن به، ل مؤ
رف لخوفه منه ولهذا لدينا يع رف إيمانه باليوم اللخر ض يع صفا، وكلما ض فد لخو راش أ
رمققن كققان رمن كان بالله أعرف كان منه ألخوف، وكققل  لل  عبارة مأثورة: ك
صنا كان أقوى مخافة ررف وأقوى إيما رع صضا باليوم اللخر أ  .أي

إنأ ي أخاف إن عصيت ربأ ي عذاب يوم عظيببميقول عز وجل: (( 
صصا لبه  رل عخ ثد م ثب عع رأ ره  الققدين، فققي الول قققال: (فاعبققد اللققه ))* قل الل

فص للققه الققدين فنه مخل حلن بأ رع يي رر ه أن  رم رأ صصا له الدين) أمر، في الثاني:  حل مخ
حمققر يأ صصا له الدين، في الثاني  رعل هو يعبد الله مخل أن يعلن ففي الول يف
حمقن فئ  بر ربقق أن يعلققن للمل أنققه مخلققص وإعلنققه أنققه مخلققص يعنققي أنقه مت

حكهم؛  لنه مخلص لله، ((  ثبداشر عع  )) إعراب اسم الجللة؟قل الله أ
ره :) ( الطالب ))؟قل الل



حبر يا داودالشيخ : أي نعم، اص  
: فاعلالطالب

بملالشيخ  : فاعل؟ ك  
: مفعول بهالطالب  

قل مفعول بهالشيخ فل به ما يمكن، إما فاعل و فل مفعو : فاع .
: مفعول بهالطالب

: مفعول به ليش؟الشيخ
: لق(قلالطالب )

يد نعمالشيخ يب رع ره أ حل الل يق : لقل؟   
مفعول به لق(أعبد: الطالب )

رم المفعققول بققه؛الشيخ فد : مفعول به لعبد طيب صح، (قل الله أعبققد) ققق
ير ه من حيث التركيب قققوله تعققالى فققي رر ه، ونظي للحصر يعني ل أعبد غي
سورة الفاتحة؟

: إياك نعبدالطالب
فدم المفعول به، هنا (قل الله أعبد) قققدم المفعققولالشيخ رق : إياك نعبد ف

صضا بقوله: ((  رنأ يبه؛ لفادة الحصر، ثم أكد هذا أي صصا له دي رل  )) يعنيمخ
صصا له ل يشوب عبققادتي حل صضا أكون مخ رر الله وفي عبادتي له أي يد غي ل أعب

فء من الشرك، ((  صصا له دينببأ يإيا ه اشي رل  )) وقققوله: (دينققي) يعنققيمخ
حلي قال المؤلف: " رم من الشرك " إذا جمعت بين اليتين اليققة الولققى ع

صصا له الدينوهي قوله: ((  رل  )) والثانيةإنأ ي أمرت أن أعبد الله مخ
رد اللققه ربقق ببققه وأنققه ع رر حل رفت اشدة امتثال الرسول عليه الصلة والسلم  رر ع
ذل بمخالفتهم ربا يم رر  ري رغ رمل  رل حل رن ذلك  رل رع صصا له الدين وأ حل  .مخ
 (( ثتم من دونه  عئ  )) (فاعبدوا) هذا يحتمققل أن يكققونفاعبدوا ما ش
صيا، المؤلف يقول: " فيه تهديد " فيه تهديققد، بد رح صدا ويحتمل أن يكون ت تهدي

صدا فظاهر  ينه تهدي صيا، أما كو بد  فاعبدوا مبا شبئتم((ويمكن أن يكون تح
 )) إلى آلخر ه، وأمققاقل إن الخاسرين لنه قال بعد ه: (( ))من دونه 

فداهم قققال: ل رحقق صصققا ت حل رد ه مخ يد اللققه وحقق يبقق رع ركر أنه ي رذ فما  رل صيا فلنه  بد رح ينه ت كو
أبالي أنتم اعبدوا مققا اشققئتم وأنققا ل أبققالي بكققم فسققوف ل أاشققرك بققالله
صصا، والقاعدة عندنا في التفسير أنه إذا كانت حل رد ه مخ يد الله وح سوف أعب
الية تحتمل معنيين ل يتنافيان عبد الله؟
 .. :الطالب 

: يحمل؟الشيخ  



صعا..: الطالب . عليهما جمي
صعا تمام، قال تعالى: (( الشيخ فاعبببدوا مببا شببئتم: يحمل عليهما جمي

حمققن دونققه) أي مقن سققوا ه،من دونه  )) (ما اشئتم) يعني الذي اشققئتم، (
رولي اشجر حجر اشمس قمر أي أحققدسوا هاعبدوا ما تشاءون من  : ملك 

صصا لله وأنتم اعبدوا ما اشئتمتبغونه  حل ل يهمني أنا سوف أبقى مخ . 
فد لهم وإيققذان يقول المؤلف: "  حسوا ه " فيه تهدي حنه) غير ه " أي  (من دو
رذان) يعنققي إعلم أي أن هققذ ه الجملققة فيهققا بققأنهم ل يعبققدون اللققه " (إيقق

رر ه، ((  )) يعنققي:قل التهديد وفيها أنهم ل يعبدون الله وإنما يعبدون غيقق
حدك إيققاهم بديك إيققاهم وتهديقق رحقق نن الخاسرين الببذين(( قل لهم مع ت  إ

رساهم فر، أين التأكيد؟خسروا أنف   )) الجملة فيها تأكيد وفيها حص
حإنالطالب ) : )

رتققانالشققيخ رف حر رع رم حي الجملققة  رفقق رر حإن) (إن الخاسققرين)، الحصققر: أن ط ) :
 )) فكأنه قال: إن الخاسرين هققم الققذين الخاسرين الذين خسروا((

صذا فيها تأكيد وحصر، طيققب (إن لخسروا انفسهم وأهليهم يوم القيامة، فإ
رنه الله عققز وجققل فققي قققوله: في حسر ب حن الخاسر؟ الخا رم  إن(( الخاسرين) 

لد الربحالنسان لفأ ي خسر * إل الذين آمنوا حض رران  رس يخ  )) يعني ال
بمققل- رك رسر فيققأتيه – رس ماله وإما أن يخ رأ رذ ر يلخ فن المعامل إما أن يأ وذلك أ
رسققران الحقيقققي مققا يخ حمن رأس ماله، وإما أن يربح فيققأتيه أكققثر، ال قل  رق رأ

رر ه الله هنا  الذين خسروا أنفساهم وأهلياهم يببوم القيامببة(( ذك
رمققن فقققد ملييققن الققدراهم، )) حسققروا، ليققس الخاسققر  هؤلء هم الذين لخ

رمققن فقققد نفسققه رله في الدنيا، وليس الخاسر  رد أه رق رف وليس الخاسر من 
رم القيامققة، لخسققر رلققه مققتى؟ يققو رسققه وأه رر نف حسقق رلخ رمن  حسر  في الدنيا، الخا
حر يحققو حلهم الى ال يفس في النار وبعدم وصو رن نفسه وأهله يقول:" بتخليد ال

فدة لهم في الجنة لو آمنوا  رع يم حد النفس في النار"الق حلي رخ  طيب قوله: " بت
يه رجقق حسر نفسه فققي الحقيقققة مققا و رلخ حنهم أنفسهم؛ لنه  فن لخسرا " هذا بيا
ررة حلخ رد منها في ال حف فن حياته في الدنيا لم يست يه الخسران أ الخسران؟ وج
صرا واضح؟ صء منثو لله راح هبا رر ه ك رر عم حس رلخ رسه  رر نف حس رخ صقا ف  إطل

: أي نعمالطالب  ..
حتهالشيخ لل حيققا يك رفاد لكان  رت رس حلص ل رخ يم حمن  رؤ يم رسه لو أنه  حسر نف رلخ : واضح 

فلد في الجنة التي فيها ما ل عيققن رأ)ت ول رخ يي صحا؛ لنه سوف  في الدنيا رب
فلد فققي النققار هققذا رخ يي رسقق أذن سمعت ول لخطر على قلب بشر أمققا الن ف

يته الحور العين فينفسلخسارة  يفو فنه ي ررها المؤلف بأ فس ، لخسارة الهل ف



فن رل فد مققن الصققواب؛ وذلققك  فنه بعي رمن وهذا وإن كان له وجه لك الجنة لو آ
صل له حتى يقال لخسره يروامالحور في الجنة لم تكن أه حس رلخ  وإنما المراد 

رتمعوا به، وإن ريهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة ولن يج حل فن أه رل اهليهم 
صضققا، ولققو كققانوا مققؤمنين صرا فهم فققي النققار ولققن يجتمعققوا بققه أي ففا كانوا ك

والذين آمنببوا واتبعتاهببموذريته مؤمنة لكانوا كما قال الله تعالى (( 
(( ذريتاهم بإيمان

: ألحقناالطالب
رنا باهم ذريتاهم: (( الشيخ عق رح رع أهلققه فققيأل فد مقق رع أحقق حم  )) يعني لن يجت

حمع في اللخرة إل إذا كققان هققو وهققم مققؤمنين فسققيجتمعون رت الدنيا لن يج
قل رماع؟ أنققت معنققا و حت رمن لم يكن كذلك فل اج رق بعد ه، أما  ررا حف صعا ل  اجتما
 والله ما أدري عنك؟

 معك..: الطالب
صبا؟الشيخ صما وقل : صحيح جس

: جسما وقلبا كل اشيءالطالب  ..
: طيب، على كل حال الصققحيح أن المققراد بققأهليهم يعنققي أهليهققمالشيخ

يه الخسققران رجقق يروا الجتماع به في اللخرة؟ وو حس الذين في الدنيا حيث لخ
 بالاشارة إن كان الاشارة تفهم..؟ عليانيا 

... :الطالب
الكتابة، نعمل ل، يقطع لنا : يكتب الشيخ

: إذا كانوا مؤمنين وهم كفار فلن يلتقوا بهمالطالب .
رلهل في الجنة وهؤلء في النار تمامالشيخ : لن ا .

: وإذا كانوا كافرين فكذلك لن يلتقوا بهمالطالب .
: نعم لن كل واحدالشيخ  
: كل واحد مشغولالطالب  

أل ذلك هو: مشققغول بنفسققه تمققام، قققال اللققه عققز وجققل: (( الشققيخ
ربين ثم رران ال عس ثخ  )) أي والله (أل ذلك) اشققوف التأكيققد التأكيققد البققالغال

(أل) أداة استفتاح والفائدة منها؟
: التنبيهالطالب  

رسحيق والعيققاذالشيخ رران  رس يلخ فنه  رل : التوكيد والتنبيه، (ذلك) إاشارة للبعد 
فن سققحيق رر ه قريققب لكنققه لخسققرا ركقق حذ بالله، يعني لم يقل أل هققذا مققع أن 

حصر قال: (هو الخسققران) يعنققي ل غيققر يح ، هفأاشير اليه بإاشارة البعد، ثم 



رفى علققى أحققد نسققأل بين الذي ل يخ رب بكد بفداحته قال: (المبين) أي ال يأ ثم 
 الله أن يجعلنا وإياكم من الرابحين. في مناقشة؟
صصببا((قال الله تبارك و تعالى:   رل  قل إنأ ي أمرت أن أعبد اللببه مخ

رمن هو المر يا بندر؟له الدين   )) قوله: (إني أمر)ت) 
: الله عز وجلالطالب

حذفالشيخ يح  :
: للمعلومالطالب

صصققا لققه الققدين) هدايققة اللققه! إعققرابالشيخ حل رلعلم بققه، قققوله: (مخ حل : نعم 
(مخلصا)؟

: حالالطالب  
: من أين؟الشيخ

: من فاعل (أعبدالطالب )
: من فاعل (أعبد)، والدين؟الشيخ
: والدين مفعول به لق(مخلصاالطالب )

: مفعول به لق(مخلصا)، طيققب مققا معنققى إلخل ص الققدين؟ ل اللققيالشيخ
 وراء، اللي على الجدار أي نعم

: يعني إلخل ص الدين للهالطالب  ....
: عبد القادرالشيخ !

... :الطالب
: نعمالشيخ  

يته من اشوائب  الشركالطالب حقي : تن
: نعم اللخل ص إلخل ص الشيء تنقيته من الشوائب، والشوائب هناالشيخ

وأمققر)ت لن اكققون أول المسققلمين مققا معنققى اللم... اشوائب الشرك، 
هنا؟
... :الطالب

: نعم، ما راجعت؟الشيخ
 الباء...: الطالب

: بمعنى الباء أي: بأن أكون، طيب في وجه آلخر يا لخالد؟الشيخ
بمن لفعل آلخر يتعدى بهذا الحرف.. : الطالب رض هو أن يكون الفعل مت

 التقدير؟..: الشيخ
: أمر)ت أن أعبد لن أكون أول المسلمينالطالب  



صصققا لققه لن أكققون أي لجققل أن أكققون أولالشققيخ : أن أعبققد اللققه مخل
 المسلمين، طيب الولية هنا يا لخالد؟

: أولية سبقالطالب  
: سبق، وعلى ما ذهب إليه المؤلفالشيخ  

 قبققل الرسققول صققلى اللققه عليققه..: هو قال: " من هذ ه المة " الطالب
.. وسلم

: أي لكن على رأي المؤلف ماذا تكون الولية هنا؟الشيخ
: أولية سبقالطالب  ...

: سبق ذكرتها أنت بالولالشيخ
: أولية زمنالطالب  

: على رأي المؤلف أولية زمن. أولية صفة يعني معنا ه؟الشيخ
في انقياد ه للسلم .. : أولالطالب

رب يوم عظيم) ما الذي نصبها؟الشيخ : نعم أحسنت، قوله: (عذا
رب) الطالب  مفعول به؟لنها: (عذا

: مفعول به ليش؟الشيخ
: ألخافالطالب  

: لق(ألخاف)ن ما المراد باليوم؟الشيخ
: اليوم اللخرالطالب

 )) المققرادفاعبدوا ما شببئتم مببن دونببه: قال الله تعالى: (( الشيخ
بالمر هنا؟

فتهديدالطالب : ال
: التهديد كيف التهديد؟الشيخ

... :الطالب
: كيف التهديد وكيف التحدي؟الشيخ

: وجه التهديد أنه ل يمكققن أن يكققون الرسققول صققلى اللققه عليققهالطالب
صئا ولكققن ريققأمرهم أن يعبققدوا مققن دون اللققه سققبحانه وتعققالى اشققي وسققلم 

يبهم على هذ ه العبققادة،يهددهم... حس  يعبدوا ما اشئتم والله عز وجل سيحا
ووجه التهديد أنه ل يبالي

رحديالشيخ فت : ال  
: التحدي وهو بمعنى أنه يعبققد اللققه عققز وجققل وأنتققم اعبققدوا مققاالطالب

ربالي بما يعبدونه من  يي دونهاشئتم من دونه وهو ل 



الذين خسروا أنفساهم وأهلياهم يوم: تمام، طيب قوله: (( الشيخ
 )) كيف ذلك؟القيامة

الحور في الجنةيعني.. : على قول المؤلف هو لخسر الطالب  ..
: يعني أهليهم في الجنة لو أنهم آمنوا، طيبالشيخ

  لخسر أهله ما اجتمع معهم في الجنة..: الطالب
: نعم، وجه ذلك يعني وجققه الخسققران فققي أهلققه إذا كققان المققرادالشيخ

أهله في الدنيا إذا كان المراد أهله الذين في الدنيا كيف يخسققرهم يققوم
القيامة؟

 يجمققع اللققه...لو ذهب إلى الجنة ... تفرقوا ما اجتمع معهم .. : الطالب
ذريته كما يقول في آية

حسه يا عبد الله؟ عامرالشيخ ين نف ررا رس يلخ : نعم طيب، كيف 
يلخسران نفسه نعيم الجنةالطالب : العذاب   ..

: يعني لخسروا أنفسهم يوم القيامة كيف لخسروا؟الشيخ
يخسر ما عند الله.. : الطالب  ...

: أي نعم، طيبالشيخ  
... :الطالب

: لالشيخ  
حفيد من عمر هالطالب : يعني ما يست

رر ه فققي اللخققرة، وأمققاالشيخ حس حفد من عمر ه في الدنيا فخ : يعني لم يست
يحوا، أحسنت، طيب (أل ذلك هققو الخسققران المققبين) حب المؤمنون فإنهم ر
(أل) يا عبد الله؟

: (أل) أداة استفتاح تفيد التنبيهالطالب .
: نعم، هل في الجملة حصر؟الشيخ

: أي نعم في حصرالطالب
يقه؟الشيخ : ما طري

: ضمير الفصل (هوالطالب ) 
: ضمير الفصل (هو)، طيققب (المققبين) عليققان! بمعنققى؟ إلققى النالشيخ

الله يعافيك، نعم
... :الطالب

: ل (المبين) ما معناها ما معنى (المبين)؟الشيخ
بينالطالب رب : ال  



حمققنالشيخ بيققن)  رب بيققن لن ( رب رن) الرباعيققة بمعنققى ال ربققا رأ بين؟ هل تققأتي ( رب : ال
حبين) من الرباعي يم الثلثي و(

تأتي: الطالب  
ام طيقب ألخقذناالشيخ : تأتي؟ يعني يقال: بان الصقبح وأبقان الصقبح، تم

الفوائد؟
: ما ألخذناالطالب  

صذا إن اشاء اللهالشيخ : ما ألخذنا إ  
صصا لببهقال الله تبارك وتعالى: ((  رل قل إنأ ي أمرت أن أعبد الله مخ

(( الدين
رر اللققه بققه مققن رمقق حلققن مققا أ ييع فن النسان مأمور بققأن  من فوائد هذ ه الية أ

حته (( صصا له الدينعباد رل  ))، ولهققذا فائققدتان: أمرت أن أعبد الله مخ
حعه فققي هققذا، والفائققدة الثانيققة: بيققان ربققا بت قث علققى ا رحقق الفائققدة الولققى: ال
رد ه ربققد وحقق رع يي فنه هو المسققتحق لن  رقاق الله سبحانه وتعالى لذلك وأ رح حت رس ا

صصا((  رل إنأ ي أمرت أن أعبد الله مخ  )).
رر بققأن يعبققد حمقق يأ فنققه  حجب في العبادة اللخل ص؛ ل فنه ي ومن فوائد هذ ه الية أ

صصا له الدين((الله على هذا الوصف  رل ثمخ   )).
فرع على هققذ ه رف رت حلص لم يكن قد أتى بالمر وي رخ يي رمن لم  فن  حمن فوائدها أ و
صل رل عم حمقق صدا عليه، فإذا أاشرك يكققون قققد ع رله يكون مردو فن عم القاعدة أ
ير الله ورسوله، وقد قال النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم: ( رم رأ ليس عليه 
رمل عمل ليس عليه أمرنا فاهو رد رمن ع  ).

حله تعالى: ((  حد قو حئ  )) أنهوأمرت لن اكون أول المسلمينومن فوا
صء لقققف؛ لن اللققه أمققر بققذلك وهققذا بنققا رو حمن غير ت ررة بالسلم  رد حجب المبا ي
ربق فس رفة يعني ال بص فن المراد بالولية هنا أولية ال .على أ
يمور فد مققأ فن الرسققول صققلى اللققه عليققه وسققلم عبقق ومن فوائد هذ ه الية أ
فرح اللققه بققذلك فققي ويتفرع على هذا أنه ليس له من المر اشيء وقد ص

رمبن المبر شبأ يء قوله: ((  يل))،ليس لك  صضققا ضققل يع عليققه أي فر  ويتفقق
رثهققم يعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغي رد أولئك القوم الذين ي
رب لهم الخير ويدفع عنهم الشر حل رج  .أو أن ي

ثت ربببأ ي عببذاب يببوم((ثم قال تعالى:   قل إنببأ ي أخبباف إن عصببي
(( عظيم
حجب على الرسول عليققه الصققلة والسققلم أن حغي بل ي رب فنه ين حدها أ من فوائ
حلن هققذا العلن للمل أنققه يخققاف عققذاب يققوم عظيققم إن عصققى اللققه، رع يي



بسي به في ذلك ومن أجل بيققان رأ فت حمن أجل ال ررنا قبل قليل  يته ما ذك وفائد
رف منه رخا يي لق لن  حح .عظمة الله وأنه مست

مم عظيمومن فوائدها إثبا)ت اليوم اللخر؛ لقوله: ((  رب يو عذا  )).
يجققوز عليققه فن النبي صلى الله عليه وسققلم ت وهل يمكن أن يستفاد منها أ

ولكن قد يقول قائل: في هذا نظر؛ )) إن عصيت المعصية؟ لقوله: ((
حله صعققا مثققل قققو حن رت يقه مم لق رح فقق وقد ل يتحقق وقد يكون ت رح لن الشر قد يت

ثل العابببدينتعالى: (( نو رأ حله قل إن كان للرحمن ولد فأنا   )) وقققو
ولقد أوحأ ي اليك وإلى الذين من قبلببك لئببنتعالى لرسوله: (( 

رمببن الخاسببرين * بببل اللببه نن عملك ولتكببونن  رط رب عح أشركت لي
فن قوله: (( فاعبد صذا هذ ه الفائدة فيها نظر؛ ل ل ))إن عصيت  )) نعم إ

ررض أن تقققع فققإني ألخققاف، يع منه لكققن علققى فقق رق فن المعصية ت لل على أ يد ي
صرا فقق إني ألخققاف وإذا كققان أمقق رح يم رأمر  رخاف  رنه ي فن كو وقد يقول القائل: إ
فلق عليه وهو المعصية يكون كذلك أي يمكن أن يكون، رع يم فن الق صقا فإ فق رح م
فن الرسققول بل حققال فققإ ريت فإني ألخاف، وعلى ك رص يعني معنا ه أنني إن ع
ربققه حفر اللققه لققه ذن يعو الله أن يغ عليه الصلة والسلم ثبت عنه أنه كان يد

فنققه صققلى اللققه عليققه وسققلم يقققول: (  رر ه، وثبت أ حلخ رله وآ فو اللاهم باعببدأ
بينببأ ي وبيببن خطايبباي - اللاهببم نقنببأ ي مببن خطايبباي - اللاهببم
علنأ ي من خطاياي .( اغس
فرع رفق فم عظيقم ويت رو فنقه يق ة وأ وم القيام يم ي حظي حئد الية الكريمة تع ومن فوا
رر منه رذ رح حغي للعاقل أن ي  .على هذا أنه ينب

رظم؛ لقققوله: ((  حع حف غير الله بققال رص رو يز  روا رج ))يوم عظيببم ومن فوائدها 
شش عظيم ((وقد قال الله تعالى على ملكة سبأ:  عر رصقف)) ولاها ع رو  و

رس به لكققن رظم ل بأ حع حر الله بال يف غي رص رو الفك بأنه عظيم إلى غير ذلك ف
يكون لله عز وجل ري فنما  رلق إ رط يم يم الق رظ حع   .ال

ثدوا مببا((ثم قال تعالى:  ثببب عع رنببأ ي فا ردي صصببا لببه  رل ثد مخ رببب ره أع رل اللبب ثق  
رنه رمن دو ثتم  عئ رش  ))
بق الققذي هققو رح فنه ينبغي للنسققان أن يعلققن بققال رين اليتين أ رت حمن ها يستفاد 

ربالي بمن لخالف؛ لقوله: (( يي صصا له دينأ يعليه ول  رل  قل الله أعبد مخ
رمن دونه  ثتم  عئ رش ثبدوا ما  عع رعبد اللققهفا رأ )) يعني فل أبالي بكققم أنققا سقق

حسيروا على ما اشئتم .وأسير على الطريقة السليمة وأنتم 
بد راشقق رأ حمققن  فن النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم  حمن فوائد الية بل اليتين أ و

فنه قال فيمققا سققبق:  حر الله؛ ل رم رل صل  رثا حت  قل إنببأ ي أمببرت أن((الناس ام



صصببا لببه الببدين رل ثد )) ثققم قققال هنققا: (( أعبد الله مخ رببب عع ره أ قبل اللبب
صصا له دينأ ي رل .(( مخ
فج إلققى العمققل فن النبي صلى الله عليققه وسققلم محتققا ومن فوائد اليتين أ

حله: ((  حمققن عققذاب اللققه؛ لقققو حجيققه  رن صصا له دينببأ يالققذي ي رل  )) باليققاءمخ
فد بعملقه رحق رة أ رل الجنق يلخ رث أصحابه بأنه لن يد فد فما ح رل بالضافة وهو كذلك و

ردنأ ي اللببهقالوا: ول أنت يا رسول الله؟ قققال: (  نمبب رغ ول أنببا إل أن يت
.( برحمته

حله؟ ((  حمققن قققو رلخذ  رؤ يت يم عبادة غير الله  حري ثبببدواومن فوائد اليتين تح عع فا
رد إل علىما شئتم من دونه فن المر هنا للتهديد ول تهدي ررنا أ رك فنا ذ  )) ل

حلف ومعصية .اشيء مخا
نن الخاسببرين الببذينومققن فوائققد اليققة الكريمققة قققوله تعققالى: ((  إ

فن الخسارة الفادحققة الققتي ليققسخسروا أنفساهم  )) الى آلخر ه بيان أ
.معها ربح هي لخسارة هؤلء
 )) وفيه الاشارةالذين خسروا أنفساهم وأهلياهم يوم القيامة ))
فن الشرك هو سبب هققذ ه الخسققارة؛ لنققه تل في الية هذ ه الاشارة إلى أ

رنه قل إن الخاسرينقوله: ((  فاعبدوا ما شئتم من دو  ))
يعققون بققأهليهم؛ حم رت فن أهققل الشققرك يققوم القيامققة ل يج وفيه من فوائققدها أ

الذين خسروا أنفساهم وأهلياهملقوله: ((   )). 


